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چکیذُ
ایشاٖ وـٛسی ٔتٛٙؿ اص ٘ؾش لٔٛی اػتٚ .یظٌی ٞبی ٔتٕبیض وٙٙذ ٜالٛاْ اص دیه دیٍش دس ایشاٖ ثیـتش ثش ِٔٛفٞ ٝبی صثب٘ی ٚ
ٔزٞجی ٔتٕشوض ٔی ؿٛد .ػى٘ٛت لٔٛیتٟبی ایشا٘ی فٕذتب دس ٔٙبعك ٔشصی  ٓٞ ٚخٛاس ثب وـٛس  ٓٞصثبٖ خٛد ،صٔیٙٔ ٝٙبػجی سا
ثشای ٚلٛؿ ثطشاٟ٘بی لٔٛی ٔ ٚتبثش ػبختٗ أٙیت ّٔی وـٛس فشأ ٓٞی آٚسد؛ اص عشفی دس ٔغبِقبت ثیٗ إُِّ اػتفبد ٜتبوتیىی
اص لٔٛیت ٞب ثؼیبس إٞیت یبفت ٝاػت .ثش ایٗ اػبع٘ ،تید ٝپظٞٚؾ ضبضش و ٝثش اػبع ٔغبِقبت اػٙبدی  ٚوتبثخب٘ ٝای ا٘دبْ
ٌشفت ،ٝثش ایٗ فشم ٔجتٙی اػت و ٝثشخٛسد ػخت ،أٙیتی  ٚػیبػی ثب ٌشٟٞٚبی لٔٛی ػجت افضایؾ اضؼبع ٔطشٔٚیت
ػیبػی  ٚالتلبدی دس آٟ٘ب ٔی ؿٛد .ایٗ ٔؼبِ ٝاضؼبع سضبیت ،ضؼبػیت ،افتٕبد ٔ ٚـبسوت ػیبػی لٔٛیتٟب ،تٛاٖ ػیبػت
ػبصی دِٚت دس صٔی ٝٙضفؼ یىپبسزٍی ،ا٘ؼدبْ ٛٞ ٚیت ّٔی سا وبٞؾ داد ،ٜصٔی ٝٙثٟش ٜثشداسی فشكت عّجب٘ ٝوـٛسٞبی
ثیٍب٘ ٝفشأ ٓٞی آٚسد .آٌبٞی ث ٝؿشایظ  ٚفٛأّی و ٝػجت تٙؾ دس سٚاثظ لٔٛی دس ایشاٖ ٔی ؿ٘ٛذٔ ،ی تٛا٘ذ ث ٝاتخبر ساٜ
وبسٞبی اخشایی ثٟتش ٛٔ ٚثشتش ثیب٘دبٔذ .دِٚت ٔشوضی ثبیذ ثب اتخبر ػیبػتٟبی ٔٛثش  ٚاخشایی لٔٛیت ٞب سا ث ٝػٛی ٔـبسوت
ّٔی ػٛق دٞذ.
ٍاصُ ّای کلیذی :شکاف قَهی – هذّبی ،اهٌیت هلی ،قَم بلَچٍ ،اگزایی
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هقذهِ
أٙی ت یىی اص ٔٞٛجبتی اػت و ٝثـش ٕٛٞاس ٜدس پی آٖ ثٛد ٜاػت  ٚخٛأـ ا٘ؼب٘ی پیٛػت ٝتالؽ داؿت ٝا٘ذ تب ث ٝآٖ
دػت یبثٙذ  ٚاص آٖ پبػذاسی وٙٙذ .اػتمشاس أٙیت  ٚفٕذٖ ثطشاٖ اص ؿشایظ ٔ ٟٓیه ص٘ذٌی ػبِٓ اختٕبفی اػت.
أٙیت  ٓٞدس لبِت ضفؼ ٔشصٞب  ٓٞ ٚدس لبِت ثؼتش أٗ ثشای فقبِیت ٞبی اختٕبفی  ٚالتلبدی ا٘ؼبٟ٘بٕٞ ،یـٛٔ ٝسد
تٛخ ٝثٛد ٜاػت .أٙیت  ٚثشلشاسی آٖ یىی اص ٕٟٔتشیٗ دغذغٞ ٝبی ضبوٕبٖ ثٛد ٜو ٝث ٝآٖ ث ٝفٛٙاٖ أشی ضیبتی
تٛخ ٝداؿت ٝا٘ذ؛ ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝیىی اص ٚؽبیف اكّت  ٚغیش لبثُ اختٙبة دِٚتٟب ،ثشلشاسی أٙیت ث ٝؿٕبس ٔی سٚد.
ٕٞیـ ٘ ٝمؾ وبسػبص  ٚتقییٗ وٙٙذ ٜأٙیت ٔٛسد تٛخ ٝكبضجٙؾشاٖ  ٚػیبػتٍزاساٖ ثٛد ٜاػت و ٝدس لبِت دٔ ٚطٛس
اػبػی ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٔی ٌیشد :ضفؼ ٔشصٞبی خغشافیبیی وـٛس  ٚضفؼ ٘ؾٓ  ٚأٙیت داخّی .ث ٝدِیُ ٚخٛد
تغیشات فشاٚاٖ ػیبػی دس وـٛس ٕٞ ٚسٙیٗ ،ثشخٛسداسی ایشاٖ اص تٛٙؿ فشاٚاٖ لٔٛی  ٚالّیٕی ،آػیت پزیشی أٙیت
داخّی ٘یض افضایؾ ٔی یبثذ .لشاس ٌشفتٗ دس ٔدبٚست وـٛسٞبیی و ٝأٙیت آٟ٘ب ثب ثی ثجبتی صیبدی سٚثشٚػت ٚ
ٕٞسٙیٗ وـٛسٞبیی ؤ ٝف ْٟٛاػتمالَ سا ث ٝتبصٌی تدشث ٝوشد ٜا٘ذ ،اص دیٍش ٚیظٌیٟبی ٔ ٟٓایشاٖ دس صٔیٔ ٝٙفْٟٛ
أٙیت ث ٝؿٕبس ٔی سٚد .اص فٛأُ ٔٛثش ثش ایدبد أٙیت فذْ ٘یشٞٚبی ٌشیض اص ٔشوض اػت ؤ ٝب دس ایٗ ٔمبِ ٝػقی دس
ثشسػی آٖ داسیٓ.
وٕبَ ٔغّٛة ٞشضىٔٛت ّٔی ،ثشخٛسداسی اصیه ّٔت یىپبسز ٝاػت و ٝدسٔیبٖ افضبی آٖ ،تفبٚتٟبی
زـٍٕیشصثب٘یٔ ،زٞجی ،لٔٛی ٘ٚظادی ٚخٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ ٍٕٞ ٚبٖ ث ٝیه ٛٞیت فشاٌیشّٔی تقّك خبعشداؿتٚ ٝث ٝآٖ
ٚفبداسثبؿٙذ؛ أب دسٔیبٖ وـٛسٞبی ٔؼتمُ خٟبٖ وٕتشوـٛسی یبفت ٔیـٛد و ٝث ٝعٛسعجیقی داسای خٕقیتی فبلذ
تفبٚتٟبی صثب٘یٔ ،زٞجی ٚلٔٛی ثبؿذ  .ایشاٖ ٘یضػشصٔیٙی اػت و ٝدسخشیبٖ تطٛالت ٌ٘ٛبٌ ٖٛتبسیخی ٚضشوتٟبی
خٕقیتی ،تشویجی اصالٛاْ ثشادس خٛد خب داد ٜاػت.
فالت ایشاٖ ٘بضی ٝای خغشافیبیی – ٔٙغم ٝای ٚفشٍٙٞی اػت وٕٛٞ ٝاس ٜثبفث تٛٙؿ ٘ظادی ٚلٔٛی ؿذ ٜاػت .دسایٗ
ٔیبٖ تٛٙؿ ٚتىثشالٛاْ تـىیُ دٙٞذ ٜخبٔقة ایشاٖ ث٘ ٝطٛیب ػت و ٝاعالق ٚاطٞ ٜبی وثیشاِم ٚ ْٛخبٔق ٝزٙذ لٔٛی ثٝ
تشویت خٕقیتی آٖ ،اصتشویت ٚٚالقیتی ا٘ىبس٘بپزیشخجشٔیذٞذ .ضضٛس ص٘ذٌی لٔٛیت ٞبی ٔختّف ز ٖٛتشوٟبِ ،شٞب،
فبسػٟب ،وشدٞب ،ثّٛزٟب ،تشوٕٟٙب ،فشثٟب دسوٙبس یىذیٍشٚدسزبسزٛة خغشافیبی ػیبػی ٚاضذ ،ثیبٍ٘ش ٔٛصاییه لٔٛی
–ٔزٞجی ٛٞیت ٚتٕذٖ ایشا٘ی اػت.
دس فلش خٟب٘یؼبصی فشٍٙٞی آٖ دػت ٝاص اسصؿٟبی ٛٞیتی و ٝاص پٛیبیی  ٚػیبِیت  ٚلذست ا٘تمبِجبالتشی ثشخٛسداس
ثبؿٙذ ،ؿب٘غ ثیـتشی ثشای ثمب داس٘ذ ٛٞ.یت ایشا٘ی اص ثبسصتشیٙـبخلٟٟبی و٘ٛٙی ّٔت ایشاٖ ٞؼتٙذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ دس
ثشاثش پذیذ ٜخٟب٘ی ؿذٖ ثب ضفؼ اسصؿٟبیٟٛیتی اص عشیك ایدبد ٚضذت ٕٞ ٚجؼتٍی ّٔی ،ثمبء ّٔی ایشاٖ سا ضفؼ
ٕ٘بیٙذ .اص دیذٌب ٜخغشافیبیؼیبػی ّٔت ایشاٖ داسای ؿىبف لٔٛیتی ٔ ٚزٞجی ٔیجبؿذ و ٝدس فلش و٘ٛٙی  ٚثٚ ٝاػغٝ
افضایـأٌبٞیٟب ٔطؼٛػتش ؿذٞبػتٌ .ؼتشؽ استجبعبت  ٚس٘ٚذ خٟب٘ی ٌشایی فضایٙذ ،ٜا٘شطی ٟ٘فتٔ ٝزٞت  ٚلٔٛیت سا
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آصاد ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ٘تید ٝ٘ ٝتٟٙب دسٌیشی ٞبی لٔٛیٔ ،زٞجی ٘ ٚظادی سا دس ػغص فشٚپبؿی یىپبسزٍی ّٔت ٞب سلٓ
صد ،ٜثّى ٝأٙیت ّٔی ٚاضذٞبی ػیبػی سا ٘یض دزبس ٔخبعشات فشاٚاٖ وشد ٜاػت.
پذیذ ٜلٔٛیت ثب پیـی ٚ ٝٙخبػتٍبٞ ٜب ٚ ٚیظٌیٟبیی و ٝداسد دس خٟبٖ أشٚص اثقبد ٚػیـ  ٚسٚصافض٘ٚی پیذا وشد ٜاػت.
اص ؿٍفتی ٞبی دٞ ٝٞبی اخیش ایٗ اػت و ٝاص یه عشف ؿبٞذ خذی ؿذٖ فشآیٙذ خٟب٘ی ؿذٖ  ٚفش ٚ ًٙٞثبصاسٞبی
التلبدی  ٚؿی ٜٛضمٛلی ػیبػی ٞؼتیٓ  ٚاص ػٛی دیٍش ٘بؽش ؽٟٛس ا٘ٛاؿ اختالفبت لٔٛی  ٚتأویذ ثش ثٙیبدی تشیٗ
ٛٞیت ٌشٞٚی ٚ ٚفبداسی ٞبی لٔٛی دس ثؼیبسی اص ٔٙبعك  ٚوـٛسٞبی خٟب٘ی .ث ٝسغٓ پیؾ ثیٙی ثؼیبسی اص
ٔتخللبٖ تٛػق٘ ٚ ٝبؽشاٖ ثیٗ إِّّی دس دٞ ٝٞبی اخیشٍ٘ ،بٙٔ ٜفی ث ٝتطشوبت لٔٛی  ٚالذأبت ثبصداس٘ذ ٝ٘ ٜتٟٙب
وٕىی ث ٝصٚاَ اضؼبػبت ٘ىشد ،ٜثّى ٝدس ثؼیبسی اضؼبػبت سا تـذیذ ٕ٘ٛد ٜاػت أشٚصٌ ٜؼتش ٜلٔٛیت ٌشایی ثٝ
٘طٛی اػت و 80 ٝدسكذ وـٛسٞبی خٟبٖ ثٛ٘ ٝفی ثب ایٗ پذیذ ٜدسٌیش ٞؼتٙذ ٞشزٙذ اص ٘ؾش ثؼتش ؿىُ ٌیشی،
ٔطتٛا ٔ ٚیضاٖ خـ٘ٛت ٔتفبٚتٙذ  .ایشاٖ وـٛسی اػت وٌ ٝشٞ ٜٚب ی لٔٛی ٔ ٚزٞجی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی سا دس خٛد خبی دادٜ
اػتٌ .شٞ ٜٚبیی و ٝثقضب دس ٔمبعـ تبسیخی ٔختّف ٔـىالت ثضسٌی سا پیؾ سٚی أٙیت ّٔی  ٚیىپبسزٍی وـٛس
ایدبد وشد ٜاػتٌ .ب ٜایٗ ٔقضالت ٘بؿی اص ؿىبف لٔٛیتی ٌ ٚب ٜثشٌشفت ٝاص ؿىبف ٔزٞجی ثٛد ٜاػت و ٝدس دٚساٖ
لجُ  ٚپغ اص ا٘مالة اػالٔی ؿبٞذ آٖ ثٛد ٜایٕٓٞ .سٙیٗ ٔٙغم ٝخبٚسٔیب٘ ٝو ٝایشاٖ ٚالـ ؿذ ٜاػت ث ٝدِیُ ٔٛصاییىی
ثٛدٖ آٖ اص خٟت ٘ظادی ٔ ٚزٞجی اص دیشثبص ؿبٞذ ثطشاٟ٘بی ٔتقذدی ثٛد ٜاػت .تطٛالت اخیش ٔٙغم ٝثٛیظ ٜدس
وـٛسٞبی ػٛسی ،ٝیٕٗ  ٚثشٌضاسی  ٕٝٞپشػی اػتمالَ دس الّیٓ وشدػتبٖ فشاق ٕٞ ٚسٙیٗ ػیبػتٟبی غشة ٚ
ٔتطذاٖ ٔٙغم ٝای آٖ ٘ـبٖ اص ایٗ داسد و ٝؿىبف لٔٛی ٔزٞجی دس ضبَ تـذیذ ؿذٖ اػت.
اصآ٘دبو ٝخٕقیت ایشاٖ ثِ ٝطبػ صثبٖ ،پٛؿؾٔ ،زٞجی ٚیظٌیٟبی خؼٕب٘ی اصتشوی ٔتٛٙفی ثشخٛسداساػت .ثؼیبسی
اصدا٘ـٕٙذاٖ  ٚپظٞٚـٍشاٖ ،ػبختبسخٕقیت ایشاٖ سا تشویجی ٔتـىُ اصٌشٟٞٚبی لٔٛیت ٚػیـ ٔیىٙٙذ .دسخبٔقٝ
زٙذلٔٛی ایشاٖ ؿٙبػبیی خشد ٜفشٍٟٙٞبی ٔختّف لٔٛی ٚصثب٘ی ضشٚسی ثٛدٔٚ ٜی ثبیؼت اٍِٛی خبف ٙٔٚبػجی
ثب ٚضقیت خغشافیبیی ،تبسیخی ،فشٍٙٞی ،ػیبػی ... ٛاسائ ٝؿٛد .دسایشاٖ ا٘ؼدبْ  ٚدسپی آٖ أٙیت دسػغص ّٔی وٝ
ٔطل َٛدػتٍب ٜضىٔٛت دسٚخ ٝلبٍ٘٘ٛزاسی ،اخشایی  ٚلضبیی اػت ٘مؾ فٕذ ٜای دسایدبد ٚضفؼ ا٘ؼدبْ ٚأٙیت
ّٔی دسػغٛش ٔختّف ایفبٔی وٙذ .ل ْٛثّٛذ ،ل ْٛغبِت ٔٙغم ٝؿشق وـٛس ٔی ثبؿذ و ٝد٘جبِ ٝلٔٛی آٖ ث ٝخبسج اص
ٔشص وـ یذ ٜؿذ ٚ ٜث ٝخٟت ٔٛئّفٞ ٝبی ٘ؾیش لٔٛیتٔ ،زٞت  ٚدٚسی اص ٔشوض وٕتش دس تطٛالت ثضسٌی و ٝضذالُ
دس ػذ ٜاخیش وـٛس سا ٔتبثش ػبخت٘ ٝمؾ فٕذ ٜای ایفب وشد .ٜایٗ فذْ ٔـبسوت دس وٙبس تطٛالت ٔٙغم ٝای ٚ
خٍٟٙبی ٔزٞجی ٔٙغمٕٞ ٚ ٝسٙیٗ ؿشایظ التلبدی  ٚاختٕبفی آٟ٘ب ٔیضاٖ ٍٕٞشایی ایٗ ل ْٛسا ثب ّٔت ایشاٖ ٔتبثش
ػبخت ٝاػتٔ .شص ٘ـیٗ ثٛدٖ ایٗ ل٘ ْٛیض آٟ٘ب سا ٔؼتقذ پزیشؽ تطشوبت لٔٛی  ٚثقضب تدشی عّجب٘ ٝوشد ٜاػت.
ِزا دس ایٗ ٔغبِق ٝاصیىؼٛاختالفٟب ٚاؿتشاوٟب اٍِٛیی ل ْٛثّٛذ دسایشاٖ ٚاصػٛی دیٍش فٛأُ تٟذیذوٙٙذ ٜآٟ٘بفّیٝ
ٍٕٞشایی ٚأٙیت پبیذاسّٔی ثشسػی خٛاٞیٓ وشد.
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ٔؼبِ ٝتىثش لٔٛی ٔ ٚزٞجی دس  ٕٝٞوـٛسٞب خضء دغذغٞ ٝبی اكّی ػیبػتٕذاساٖ ثٛدٞ ٚ ٜؼت  ٚصٔب٘یى ٝایٗ
ٔٛضٛؿ ثب أٙیت ّٔی ٌشٔ ٜیخٛسد اص إٞیت  ٚضؼبػیت فٛق اِقبد ٜای ثشخٛسداس ٔی ؿٛد؛ أب ٚخٛد تٕبیضٞبی
لٔٛی ٕٛٞاس ٜث ٝعٛسثبِمٔ ٜٛیتٛا٘ذ ٔٙـأ ثشٚصت ٙـٟبی صٚدٌزسیب ؿىٍّیشی تٙـٟبی ٚاٌشا ثب پیبٔذٞبی دساصٔذت ثشای
أٙیت ّٔی ثبؿذ  .ؿىبفٟب  ٚتقبسم ٌشٟٞٚبی ٔتٛٙؿ٘ ،مؾ ٕٟٔی دس ٔیضاٖ ثجبت یب ایدبد ثی ٘ؾٕی ٘ ٚبأٙی وـٛس
داسد .ایٗ ؿىبفٟب  ٚتقبسضبت ٕٔىٗ ٔتمبعـ یب ٔٛاصی ،فقبَ یب غیش فقبَٚ ،اضذ یب ٔتقذد ثبؿٙذ .تقذاد ٌشٞ ٜ ٚب،
ٔٛاص ی ثٛدٖ آٟ٘ب  ٚفقبَ ؿذٖ ؿىبفٟب ٔٛخت اختالف ثب ػبیش ٔٙبعك  ٚدِٚت ٔشوضی  ٚدس ٘تید ٝثی ثجبتی ٘ ٚبأٙی
ٔی ٌشدد و ٝدس ایشاٖ لبثُ ٔـبٞذ ٜاػت؛ صیشا دس اغّت ٔٙبعك لٔٛی ٘ـیٗ وـٛس ،تضبد لٔٛی ٘ ٚظادی ثب تضبد صثب٘ی
 ٚتفبٚت ٔزٞجی ٕٞشا ٜاػت .اٌش ایٗ تضبدٞب ف قبَ  ٚؿىبفٟب فٕیك ؿٛد ٔٛخت تضقیف  ٚث ٝخغش افتبدٖ أٙیت
ّٔی خٛاٞذ ؿذ .ثٙبثشایٗٔ ،غبِق ٝدلیك فٛأّی ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ثٚ ٝاٌشایی ٔیبٖ الٛاْ ٔ ٚزاٞت ػبوٗ دسایشاٖ ٔٙتٟی
ؿ٘ٛذ ،اصضشٚستٟبی پظٞٚـی خبٔق ٝفقّی ایشاٖ ٔیتٛا٘ذ ث ٝؿٕبسآیذ.
هباًی ًظزی
دس تٙؾیٓ  ٚتذٚیٗ ٔجب٘ی ٘ؾشی تطمیك ث ٝد٘جبَ آٖ ٞؼتیٓ تب ثب تقییٗ ضذ ٔ ٚشص ٔفٟٔٛی ٘ ٚؾشی فضبی فُٕ خوٛد سا
دس تشػیٓ ٍ٘ ٚبسؽ اكُ پظٞٚؾ ٔـخق وشد ٚ ٜتقیٗ ٕ٘بییٓ .ثوذ ٖٚؿوه ثوذ ٖٚداؿوتٗ یوه زوبسزٛة ٘ؾوشی
ٔٙؼدٓ ٙٔ ٚغمی ٕ٘ی تٛاٖ پظٞٚـی دس خٛس تٛخ ٚ ٝلبثُ افتٕبد سا اسائٕ٘ ٝوٛد .دس تطمیوك پویؾ س٘ ٚیوض ثوب تقیویٗ
ٔفبٞیٓ  ٚپیـشاٟ٘بیی ؤ ٝقتمذیٓ اثشٌزاسی صیبدی دس ٔٛضٛؿ ٔٛسد ٔغبِقٔ ٝب داس٘ذ فضب  ٚزبسزٛة ضشوت خوٛد سا
تقییٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜخٛد سا ٔمیذ ث ٝسفبیت ٚ ٚفبداسی ث ٝآٖ ٔی دا٘یٓ.
قَم :ل ،)ethno,ethnic( ْٛلٔٛیت ( ٚ )ethnicityآٔیضٞ ٜبی ٚاطٌب٘ی  ٓٞپی٘ٛذ ،اص آٖ دػتٚ ٝاطٌوبٖ ٔفٟؤٛی ثوٝ
ؿٕبس ٔی س٘ٚذ وٕٞ ٝس ٖٛیىی اص اثضاسٞبی عجم ٝثٙذی  ٚؿٙبخت ٌشٞ ٜٚبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛا٘ؼبٟ٘بی ٕٞضیؼت ثب ٚیظٌوی
ٞبی ٕٞؼبٖ ٚ ،ثبصؿٙبػی ایٗ یب آٖ ٌش ٜٚاص ٔشدْ ثشپبی ٝیه یب زٙذ ٚیظٌی  ٓٞسیـ ٝیب ٔتفبٚت ،ث ٝوبس ٔی سٚد .لْٛ
ٕٞس ٖٛیه ٟ٘بد اختٕبفی ٕٞ ٚضیؼت ٌشٌ ٜٚؼوتشد ٜای اص ا٘ؼوبٟ٘ب ،اص ؿوىُ ٞوبی ٘خؼوتیٗ ٟ٘بدٞوب  ٚػوبصٔبٟ٘بی
اختٕبفی اػت و ٝدس دٚسدػت ثّٙذ  ٚوٕبثیؾ تبسیه خٟبٖ ثبػتبٖ پذیذ آٔذ ٜاػت .دس ایٗ پظٞٚؾ ٔب ػوقی داسیوٓ
ٚیظٌیٟب ٔ ٚـخلبت د ٚل ْٛوشد  ٚثّٛذ سا ثغٛس خبف ثشسػی ٕ٘بییٓ.
ٍاگزایی
ٚاٌشایی اص لب٘ ٚ ٖٛضىٔٛت ٔشوضی ٘ٛفی ٌؼؼت اسصؿی دس صٔی ٝٙلٛافذ  ٚاٍِٞٛبی لب٘٘ٛی اػت وو٘ ٝؾوٓ ثیش٘ٚوی
خبٔق ٝسا ثشلشاس ٔی وٙذ؛ ث ٝفجبست دیٍش ٚاٌشایی اص ضىٔٛت ٘ٛفی ثیٍبٍ٘ی دس فذْ ٔـوشٚفیت ٔ ٚمجِٛیوت لوٛا٘یٗ
ضمٛلی دس ٔیبٖ افشاد خبٔق ٚ ٝثٚ ٝیظ ٜوؼب٘ی اػت و ٝدس تـىُ ٞبی ػٙتی ػیبػی  ٚایّی خٛد ٔتـوىُ ٌـوت ٝا٘وذ.
فذْ پزیشؽ ٔ ٚمجِٛیت لٛا٘یٗ ضمٛلی  ٚلضبیی دس خبٔقٙٔ ٝدش ثو ٝضوُ  ٚفلوُ اختالفوبت خوبسج اص زوبسزٛة
لب٘٘ٛی ٔی ٌشدد .دس ٘تیدٔ ٝیبٖ دِٚت لب٘٘ٛی  ٚالتذاس ػٙتی تقبسم  ٚاختالف ثٚ ٝخٛد ٔی آیذ وٚ ٝاٌشایی سا دأوٗ
صد ٚ ٜثطشاٖ سا تـذیذ ٔی وٙذ.

واگرایی قوم بلوچ و106 ...

اهٌیت هلیٔ :قٙی وشدٖ ٔف ْٟٛأٙیت ّٔی دس خٟبٖ أشٚص وبس پیسیذ ٜای اػت .ایٗ ٚاط ٜدس لشٖ ثیؼتٓ  ٚثٚ ٝیظ ٜثقذ
اص خ ًٙخٟب٘ی دٔ ْٚتذا َٚؿذ ٜاػت  .دس ػبد ٜتشیٗ تقبسیف ،أٙیت ّٔی ایٗ ٌ ٝ٘ٛتقشیف ٔی ؿٛد :تٛا٘بیی یه
ّٔت ثشای ضفبؽت اص اسصؽ ٞبی ضیبتی داخّی دس ٔمبثُ تٟذیذات خبسخی  ٚایٗ و ٝوـٛسٞب زٍ ٝ٘ٛػیبػت ٞب ٚ
تلٕیٕبت الصْ سا ثشای ضٕبیت اص اسصؽ ٞبی داخّی دس ٔمبثُ تٟذیذات خبسخی ،اتخبر ٔی وٙٙذ .أٙیت ّٔی ثٝ
اِضأبتی اؿبسٔ ٜیوٙذ و ٝثمبی دِٚت ّٔیشا اص عشیك ث ٝوبسٌیشی لذست التلبدی ،استـ ٛتٛاٖ ػیبػی ٛاػتفبد ٜاص اثضاس
دیپّٕبػیطفؼ ٕ٘بیذ .أٙیت ّٔی دس دٌ ٚفتٕبٖ ػّجی  ٚایدبثی ثیبٖ ؿذ ٜاػت .أٙیت ّٔی دس ٌفتٕبٖ ػّجی ثٝ
پبػذاسی اص ػشصٔیٗ ،ضبوٕیت ٔ ٚشدْ دس ٔمبثُ خغشات  ٚتٟذیذات دؿٕٙبٖ وـٛس ٔقغٛف اػت ٌ ٚفتٕبٖ ایدبثی
ضٕٗ ضفؼ ٔٙبفـ ّٔی ث ٝد٘جبَ وؼت فشكتٞب ثشای تٛػق ٚ ٝپیـشفت ٔیثبؿذ.
اهٌیت
ٚاط security ٜاص ٚاط ٜالتیٗ ٌsecureشفت ٝؿذ ٜاػت ،دس صثبٖ فبسػی ٔقبدِٟبیی ٕٞس ٖٛأٗٔ ،طفٛػٔ ،غٕقٗ،
تبٔیٗ وشدٖ  ... ٚثشای آٖ آٚسد ٜؿذ ٜاػت .ثغٛس وّی أٙیت فٕذتب ثٛ٘ ٝفی اضؼبع سٚا٘ی ٌفتٔ ٝی ؿٛد و ٝدس آٖ
ث ٝخبعش ٔجشا ثٛدٖ اص تشعٚ ،ضقیت آسأؾ  ٚاعٕیٙبٖ خبعش ضبكُ ٔی ؿٛد .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛس ثب ٌزؿت صٔبٖ
تغیشاتی دس تٛلقبت ٘ ٚیبصٞبی ا٘ؼبٟ٘بٔ ،تغییش ٞبی خذیذی ٘یض تقشیف ٔی ؿٛد (ثبثبیی .)51 :1366 ،ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ،
ٔطیظ صیؼت و ٝسٚصی اكال ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٘ذاؿت ٝاػت ،أشٚص ٜث ٝفٛٙاٖ یىی اص ٕٟٔتشیٗ فٛأُ ثش ٓٞص٘ٙذٜ
أٙیت ثـش تّمی ٔی ؿٛد.
ثبسی ثٛصاٖ دس خلٛف أٙیت ٔقتمذ اػت و ٝثبیؼتی أٙیت سا ثشاثش ثب سٞبیی اص تٟذیذ تقشیف ٕ٘ٛد  ٚاص ٘ؾش ٚی
أٙیت دس ٘جٛد ٔؼبِ ٝدیٍشی ث٘ ٝبْ تٟذیذ دس ن ٔی ؿٛد .ایٗ تقشیف ثٛصاٖ ث ٝتقشیف أٙیت دس دٚساٖ خ ًٙػشد
ؤ ٝضیك  ٚته ثقذی ٛٔ ٚسٌٙتبیی ثٛد ٘ضدیه اػتِٚ ،ی خٛد ثٛصاٖ أٙیت سا پغ اص خ ًٙػشد ،دسٌش دس ٘جٛد
تٟذیذ ػٙتی تقشیف ٕ٘ی وٙذ ،أ ٚی ٌٛیذ " :أٙیت سا ثبیذ زٙذ ثقذی ٍ٘شیؼت و ٝاثقبدی ٔب٘ٙذ ٟٔبخشت،
ػبصٔبٟ٘بی خٙبیی فشأّی  ٚفشّٔٚیٔ ،طیظ صیؼت  ٚسفب ٜالتلبدی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد " .اص ٘ؾش ثٛصاٖ دیٍش دِٚت تٟٙب
ٔشخـ أٙیت ٔطؼٛة ٕ٘ی ؿٛدٌ ،شٞ ٜٚبی فشأّی ،ػبصٔبٖ ٞبی فشأّی  ٚفشّٔٚی سػب٘ٞ ٝب  ٚتشٚسیؼٓ ٍٕٞی دس
ٚخ ٜٛأٙیت ٔشخـ ٞؼتٙذ (اثشاٞیٕی.)12 :86 ،
أٙیت ّٔی ٘یض فجبست اػت اص تٛا٘بیی دِٚت ّٔ ٚت دس ثشاثش اسصؿٟبی ضیبتی خٛد دس لجبَ خغش یقٙی آػیت پزیشی
داخّی  ٚتٟذیذ خبسخی .اٞذافی و ٝث ٝفٛٙاٖ ٞذفٟبی أٙیت ّٔی پیٍیشی ٔی ؿ٘ٛذ فجبستٙذ اص:
 -1ضفؼ اػتمالَ  ٚتٕبٔیت اسضی
 -2تطمك سفبٔ ٜشدْ  ٚثجبت ػیبػی
 -3ضفؼ  ٚاؿبف ٝاسصؿٟبی ّٔی  ٚافتمبدی
 -4فشا ٓٞوشدٖ أىبٖ فشاغت خبعش ٘ؼجت ث ٝتٟذیذ ٞبی اضتٕبِی
(وبؽٕی پٛس)43 :1376 ،
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قَهیت ٍ اهٌیت
أٙیتی دیذٖ ضمٛق لٔٛیتٟب یقٙی ایٗ و ٝضمٛق لٔٛیتٟب ث ٝفٛٙاٖ تٟذیذی ٚخٛدی دس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝی ؿٛد ثٙبثشایٗ
ضٛص ٜوبس أذی ٔ ٚؼئِٛیت پزیشی دِٚت دس ثشاثش آٖ وبٞؾ یبفت ٚ ٝلٔٛیتٟب لبثّیت ٔزاوش ٚ ٜا٘قغبف پزیشی خٛد سا
اص دػت داد ،ٜا٘ىبس یب ػشوٛة ٔی ؿ٘ٛذ  .أٙیتی دیذٖ ٔؼبِ ٝلٔٛیتٟب و ٝث ٝػیبػتٟبی ٕٞب٘ٙذ ػبصی دِٚتی ٔٙدش ٔی
ٌشدد ػجت پزیشؽ اسصؽ ٞب ،اٍِٞٛب  ٚػجه ص٘ذٌی ٌش ٜٚثشتش تٛػظ الٛاْ  ٚخزة ٞ ٚضٓ آٟ٘ب دس ثغٗ ٌشئ ٝثشتش
ٔی ؿٛدٕٞ .ب٘ٙذ ػبصی ٕٔىٗ اػت دس اؿىبَ فشٍٙٞی ،ػبختبسیٛٞ ،یتیٔ ،ذ٘ی  ٚسفتبسی  ٚث ٝدٚسٚؽ خـ٘ٛت
آٔیض ٙٔ ٚقغف ٕ٘ٛد یبثذ .دس ٘ٛؿ ٔٙقغف آٖ دِٚت ثشای وبٞؾ اختالفبت فشٍٙٞی  ٚایدبد ضمٛق ؿٟش٘ٚذی ثشای
ٌشٞ ٜٚبی لٔٛی تالؽ ٔی وٙذ؛ أب دس ثقذ خـ٘ٛت آٔیض دِٚت تالؽ ٔی وٙذ تب ثب ٘ؼُ وـی ،پبن ػبصی لٔٛی سا
تٟذیذ  ٚآٖ ٞب سا دس اٍِٛی فشٍٙٞی خٛد ٞضٓ وٙذ (فضیضی آرس وٕٙذ .)7 :1390 ،ایٗ ؿىُ اص ٕٞب٘ٙذ ػبصی ٚ
افٕبَ ػیبػت ٞبی ته فشٙٞىی ٘ ٝتٟٙب ٔٛخت ٘بأٙی سٚا٘ی  ٚرٙٞی لٔٛیت ٞب ٔی ؿٛد ثّى ٝوبسآٔذی ٔ ٚـشٚفیت
ػیبػی دِٚت ٔشوضی سا وبٞؾ داد ،ٜافتٕبد ،سضبیت ٔ ٚـبسوت ػیبػی ٌشٞ ٜ ٚبی لٔٛی سا اص ثیٗ ٔی ثشد .ثب تٛخٝ
ث ٝتغییش ٔطیظ أ ٙیتی ٘ؾبْ ثیٗ إُِّ  ٚإٞیت ثبفتٗ ثقذ ٘شْ افضاسی أٙیت ثب ٕٞبٖ ؽشفیت ػیبػی وـٛسٞب،
٘بسضبیتی ػیبػی لٔٛیت ٞب ٘ ٝتٟٙب ٔی تٛا٘ذ ثقذ ٘شْ افضاسی أٙیت دِٚت سا تٟذیذ وٙذ ثّىٔ ٝی تٛا٘ذ صٔی ٝٙثٟشٜ
ثشداسی فشكت عّجب٘ ٝوـٛسٞبی خبسخی ث ٝثٟب٘ٞ ٝبی ٔختّف سا فشا ٓٞوٙذ.
ثشخٛسد ػخت افضاسا٘ ،ٝأٙیتی  ٚػیبػی ثب ٌشٞ ٜٚبی لٔٛی ػجت افضایؾ اضؼبع ٔطشٔٚیت ػیبػی  ٚالتلبدی دس
آٖ ٞب ٔی ؿٛد .ایٗ ٔؼبِ ٝسضبیت ،ضؼبػیت ،افتٕبد ٔ ٚـبسوت ػبػی لٔٛیت ٞب ،تٛاٖ ػیبػت ػبصی دِٚت دس
صٔی ٝٙضفؼ یه پبسزٍی ،ا٘ؼدبْ ٛٞ ٚیت ّٔی سا وبٞؾ داد ،ٜصٔی ٝٙثٟش ٜثشداسی فشكت عّجب٘ ٝوـٛسٞبی ثیٍب٘ ٝسا
فشأ ٓٞی آٚسد.
دس ع َٛتبسیخ ٔذیشیت ػیبػی خبٔق ٝایشاٖ ث ٝخبی آٖ و ٝاص ٌشٞ ٜٚبی التلبدی  ٚیب ٌشٞ ٜ ٚبی عجمبتی تـىیُ
ؿٛد ،اص سٞجشاٖ ٌشٞ ٜ ٚبی لٔٛی تـىیُ ؿذ ٜاػت .عی تبسیخ ٔذیشیت ػیبػی ؤ ٝتىی ثش ٌشٞ ٜٚبی خبكی ثٛدٜ
ثب ثٟشٌ ٜی شی اص ٔٛلقیت خبف خبٔق ٝایشاٖ  ٚثب لذست  ٚضبوٕیت خٛد وبٔ ٚ ٝاػتجذادی خٛد ،تقبسضبت  ٚتضبد
ٞبی اختٕبفی سا ث ٝؿىُ ٔجبسصات لٔ ٛی – ٔزٞجی دسآٚسد ٜاػت (ػیف اِّٟی.)117 :1381 ،
ل ْٛثّٛذ
ریشِ بلَچ :دسثبس ٜسثـ ٝثّٛزٟب اخٕبؿ ٘ؾش ٚخ٘ ٛذاسد .فٕذ ٜثطث دس ایٗ صٔی ٝٙثش ٔطٛس د٘ ٚؾشی ٝاػت :یىی
سیـ ٝایشا٘ی (آسیبیی)  ٚدیٍشی سیـ ٝفشثی .ثش اػبع ٘ؾشی ٝد ،ْٚثّٛزٟب فشة  ٚاص افمبة ضٕض ،ٜفٕٛی پیبٔجش
اػالْ (ف) ٞؼتٙذِٚ .ی ٘ؾشی ٝا َٚثشای ل ْٛثّٛذ سیـ ٝایشا٘ی لبیُ اػت ٘ ٚؾشی ٝد ْٚسا فبلذ ٔؼتٙذات تبسیخی
ٔی دا٘ذ.
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دس ٔٛسد ٘ظاد ثّٛذ آ٘سٛٔ ٝسد تٛافك ثیـتش ٘ٛیؼٙذٌبٖ  ٚخبٔق ٝؿٙبػبٖ اػت٘ ،ظاد آسیبیی ٔشدْ ثّٛذ اػت .ث ٝػجت
ٔٛلقیت خغشافیبیی ٔٙغم ،ٝل ْٛثّٛذ ٘ضاد خٛد سا ث ٝخٛثی ضفؼ وشد ٜاػت .وٕیؼیّٔ ٖٛی ث٘ٛؼى ٛدسثبس٘ ٜظاد ثّٛذ
ٔی ٌٛیذ:
ثذ ٖٚؿه ل ْٛثّٛذ اص ٕٞیٗ الٛاْ آسیبیی خذا ؿذ ٚ ٜپغ اص ٌزؿتٗ اص ٔ ٙبعك ؿٕبِی ث ٝخٛٙة آٔذ ٜا٘ذ  ٚلشاثت
صثبٖ ثّٛزی ثب صثبٖ ثبػتب٘ی ٔٛیذ ایٗ تلٛیش اػت .فغباهلل آٔی ٍُٙاص سٞجشاٖ ػیبػی پبوؼتبٖ ٔی ٌٛیذٔ :ب ٕٞب٘ٙذ
وشدٞب آسیبیی ٞؼتیٓٔ ،ب ػبٔی ٘یؼتیٓ ،اٌش زٙبٖ و ٝافشاة ٔی خٛاٙٞذ اص صثبٖ ثّٛزی دػت ثىـیٓ ،زٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘یٓ
خٛد سا ثّٛذ ثٙبٔیٓ؟ ٔب ٕ٘ی تٛا٘یٓ صثبٖ ٛٞ ٚیت خٛد سا سٞب وٙیٓ(عبٞشی.)6 :1386 ،
تاریخ ٍ جغزافیای بلَچستاى
ػشصٔیٗ ثّٛزؼتبٖ ثب ٔؼبضتی دس ضذٚد  175000ویّٔٛتش ٔشثـ دس خٛٙة ؿشلی ایشاٖ ٚالـ  ٚثیٗ د ٚفشم
خغشافیبیی  25اِی  32دسخ ٝفشم ؿٕبِی  58 ٚاِی 70 ٝدس خ ٝع َٛؿشلی اص ٘لف اِٟٙبس ٌشیٛٙیر ٌؼتشد ٜؿذٜ
اػت .فّیشغٓ ٚخٛد تفبٚتٟبیی دس خفشافیبی عجیقی ،ثّٛزؼتبٖ ث ٝعٛس وّی ػشصٔیٙی خـه  ِٓ ٚیضسؿ ٌ ٚشْ اػت
و ٝدسخ ٝضشاست ٔتٛػظ آٖ ث ٝز ُٟدسخ ٝػب٘تیٍشاد ٔی سػذٔ .یضاٖ ثبسؽ دس آٖ وٓ اػت  ٚتٟٙب ٔٙبثـ آٖ لٙبتٟب ٚ
وبسیضٞبیی ٞؼتٙذ و ٝاص آة صیش صٔیٙی تغزیٔ ٝی ؿ٘ٛذ .دس ٘تید ٝایٗ ؿشایظ عجیقیٔ ،یضاٖ پشاوٙذٌی خٕقیت دس آٖ
ثبالػت ٙٔ ٚبعك ٔؼى٘ٛی دس فبكّٞ ٝبی عٛال٘ی اص یىذیٍش لشاس داس٘ذ .ثِ ٝطبػ ٛٞای ٌشٔؼیشی ثیـتش دسختبٖ ایٗ
پ ٟٝٙخشٔب ٔ ٚشوجبت ا٘ذ .ز ٖٛآة ٛٞ ٚای ایٗ ٔٙغم ٝؿجبٞتی ثؼیبس ٘ضدیه ث ٝآة ٛٞ ٚای ٙٞذٚػتبٖ داسد ،دسختب٘ی
ز ٖٛا٘ج٘ ،ٝبسٌیُٛٔ ،ص ،ا٘دیش ،تٕش ٙٞذی  ٚخشثض ٜدسختی  ... ٚدس ثّٛزؼتبٖ پشٚسؽ ٔی یبثٙذ ٘ ٚیض ث ٝػجت اػتقذاد
خبف ایٗ ٔٙغم ،ٝث ٝآٖ ٙٞذٚػتبٖ وٛزه ٔی ٌٛیٙذ(افـبس.)65 :1371 ،
ٍیضگی ّای فزٌّگی قَهی هزدم بلَچ
اوثشیت ثّٛذ ٞب دس ثّٛزؼتبٖ ا ُٞػٙت  ٚضٙفی ٔزٞت ٞؼتٙذ ،اص ایٗ س ٚثّٛذ ٞب ثب اوثشیت ّٔت ایشاٖ و ٝؿیقٝ
ٞؼتٙذ تفبٚت ٔزٞجی داس٘ذ .تمشیجب ثقذ اص ٔـشٚع٘ ،ٝمؾ آفشیٙی ا ُٞػٙت دس ػغص ّٔی ،س٘ٚذ وبٙٞذ ٜای داؿتٝ
اػت و ٝپیبٔذ آٖ ا٘ضٚای ٘ٛاضی ػٙی ٘ـیٗ ،وبٞؾ ٔـشٚفیت ٔ ٚمجِٛیت ضىٔٛت  ٚتٙـٟبی ٘بضی ٝای ثٛد ٜاػت.
ٔم ِٝٛصثبٖ ٌٛ ٚیؾ دس لبِت صثبٍٖٙٞ ،بٔی ثیـتش ٔی ؿٛد و ٝثب اختالفبت ٔزٞجی دس ٔ ٓٞی آٔیضد .صثبٟ٘بی اكّی دس
ػیؼتبٖ  ٚثّٛزؼتبٖ ثّٛزی ،فبسػی  ٚثشاٛٞیی ٔی ثبؿذ ِٟ ٚدٞ ٝبی ثّٛزی دس ٔٙبعك ثّٛذ ٘ـیٗ ایشاٖ  ٚپبوؼتبٖ
ثٔ ٝشاتت ث٘ ٓٞ ٝضدیه تش٘ذ تب ث ٝصثبٖ فبسػی (فضیضی ،آرس وٕٙذ.)13 :1390 ،
ثّٛزٟب ا٘ؼبٟ٘بیی آصادٕٟٔ ،ٜبٖ ٘ٛاص ،ساػتٍ٘ ،ٛبٔٛع پشػت ،دِیش  ٚؿدبؿ ،ػختىٛؽ  ٚخٍٙدٞ ٛؼتٙذٔ .شدْ ثّٛذ
ث ٝتبثیش اص ؿشایظ خبف ٔطیظ خٛیؾ ،اػتٛاس ،ثشدثبس  ٚثب ضذالُ أىب٘بت ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ  ٚؿبیذ تطُٕ آٟ٘ب دس
ثشاثش ٔـىالت  ٚػختیٟب ،دس ٞیر یه اص عٛایف ایشاٖ ٚخٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ .آ٘بٖ دس دٚػتی ثبثت لذْ ٚ ٚفبداس٘ذ  ٚدس
دؿٕٙی ػشػخت  ٚا٘تمبْ خٔ .ٛشدْ ثّٛزؼتبٖ ػخت پبیجٙذ ث ٝافتمبدات ٔزٞجی  ٚدیٙی خٛیؾ ا٘ذٕ٘ .بص سا ثٛٔ ٝلـ
 ٚثب خٕبفت ث ٝخب ٔی آٚس٘ذ  ٚدس ػخت تشیٗ ؿشایظ سٚصٔ ٜی ٌیش٘ذ  ٚؿىؼتٗ سٚص ٜسا ٌٙبٞی ثضسي ٔی ؿٕبس٘ذ.
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ضتی دس ٔؼبفشت ٘ ٚیض تب ضذ أىبٖ ٕ٘بص ث ٝكٛست وبُٔ (ٕ٘بصٞبی فشیض ٝؿىؼتٕ٘ ٚ ٝبصٞبی ٔؼتطجی وبُٔ)
خٛا٘ذٔ ٜی ؿٛد .افیبد آ٘بٖ ٔٙطلش ث ٝافیبد ٔزٞجی اػت  ٚدس ٔیبٖ افیبد ٔزٞجی ثیـتش اص  ٕٝٞثشای فیذ فغش  ٚلشثبٖ
إٞیت لبیُ ٞؼتٙذ  ٚثب تٛخ ٝث ٝافتمبدات ٔزٞجی خٛد تـشیفبت ٚیظ ٜای ثشای ایٗ د ٚفیذ ٔمشس ٔی داس٘ذ.
اص خّٕ ٝآداة  ٚسػٞ ْٛبی ل ْٛثّٛذ فجبستٙذ اص :ثدبس (وٕه دس أش اصدٚاج ) ،زٙذ( ٜوٕه ث ٝأٛس دیٙی) ،ثیش
(ا٘تمبْ)ٔ ،یبسخّی (پٙبٙٞذ ٜپزیشی) ،تقٟذ ث ٝلٕٟٔ ،َٛبٖ دٚػتی ،پتش (پزیشؽ للٛس  ٚاؿتجب ،)ٜلؼٓ خٗ عالق(صٖ
عالق)(عبٞشی.)10 :1386 ،
عَاهل ٍاگزایی قَم بلَچ
ثّٛزؼتبٖ ٘ ٝتٟٙب اص ِطبػ ٔزٞجی ،صثبٖ ،سٚاثظ اختٕبفی ،فشٍٙٞی ثب ٔشوض ایشاٖ پیٛػتٍی وٕتشی داسد ،ثّى ٝالتلبد
ثؼت ٚ ٝخٛد ٔلشفی ،فالیك ٔبدی ایٗ ٔٙغم ٝسا ثب ػبیش ٔٙبعك ایشاٖ وٓ ٕ٘ٛد ٜاػت  ٚاص عشف دیٍش ٚخٛد خبرثٝ
ٞبی ٔختّف  ٚتدب٘غ ٞبی افتمبدی ،فشٍٙٞی  ٚاختٕبفی ثبفث ٌشایؾ ٍٕٞ ٚشایی  ٚساثغ ٝصیبد ثب خبسج ٌـتٝ
اػت .استجبط ثّٛزؼتبٖ ایشاٖ ثب ثّٛزؼتبٖ پبوؼتبٖ ثٙب ث ٝدالیّی اص لجیُ تبسیخ ،صثبٖٔ ،زٞت٘ ،ظاد ،آداة  ٚسػ،ْٛ
ٔجبدالت التلبدی ٔتمبثُٚ ،اثؼتٍی فبٔیّی ٘ ٚؼجی ،ثبفت اختٕبفی یىؼبٖ ،خٛاػتٞ ٝبی ٔـتشن أشی ٔؼّٓ  ٚا٘ىبس
٘بپزیش اػت .خذایی ثّٛزؼتبٖ ٚ ٚالـ ؿذٖ آٖ دس آ٘ؼٛی ٔشصٞبی ایشاٖ ثبفث خذایی فالیك فشٍٙٞی  ٚلجیّ ٝای ٚ
التلبدی ٘ـذ ٜاػت .پغ استجبط ثّٛزؼتبٖ ثب خبسج اص ٔشصٞب أشی سیـ ٝای اػت .ػبثم ٝدس تبسیخ داسد؛  ٚایٗ
ٌشایؾ ث ٝخبسج ٔتبػفب٘ ٝؽبٞشا دس ضبَ افضایؾ اػتٚ .خٛد د ٚوٛیش ِٛت ٞ ٚبٔ ٖٛخبٔٛصیبٖ (ثب ٚیظٌی خبف
یه ػذ ثضسي) ٔب٘ـ فٕذ ٜای ثشای استجبط ػیؼتبٖ  ٚثّٛزؼتبٖ ثب ٔشوض وـٛس ٔی ثبؿذ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝؼبیُ فشٍٙٞی
ٔ ٚزٞجی دس ٔی یبثیٓ و ٝؿشایظ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔی ثبؿذ و ٝسٚضیٚ ٝاٌشایی سا ٔٛخت ٌشدیذ ٜاػت (ٟٔشی ،خقفشی،
.)17 :1389
فٛأُ ٚاٌشایی ل ْٛثّٛذ سا ث ٝكٛست وّی ٔیتٛاٖ دس د ٚؿىُ ؿىبف لٔٛی ٔ ٚزٞجی ٕٞ ٚسٙیٗ فبُٔ ٔطّیّٔ ،ی
 ٚفشأّی تمؼیٓ وشد و ٝدس ایٗ لؼٕت تالؽ داسیٓ ث ٝاختلبس ث ٝآٟ٘ب ثپشداصیٓ.
ث ٝعٛس وّی ػبختبس اختٕبفی لٔٛیت ٞب دس ایشاٖ  ٚث ٝعٛس اخق ل ْٛثّٛذٕٞ ،ضٔبٖ داسای د ٚؿىبف لٔٛی ٚ
ٔزٞجی اػت:
شکاف قَهی :پشاوٙذٌیٍشٞ ٜٚبی لٔٛی دس ػشاػش ٘مـ ٝخغشافیبی ایشاٖ ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای اػت و ٝث ٝعٛس یىٛٙاخت تٕبْ
خبن اثشاٖ سا ث ٝؿىُ ٔٛصاییىی اص ایٗ ٌشٞ ٜٚبی لٔٛی ٔتفبٚت اػتٚ .خٛد ٙٞدبس ٞبی لٔٛی ٔتمبٚت  ٚصثبٖ
ٔتفبٚت ،ایٗ الٛاْ ٌ ٚشٞ ٜٚب سا ث ٝؿىُ ٚاضذ ٞبی ٔدضایی دس آٚسد ٜاػت و ٝاغّت آٟ٘ب ثب د٘جبِٞ ٝبی فشأشصی
خٛد دس ٘ٛاضی ٔختّف خغشافیبیی ایشاٖ ،اضؼبع ٚاثؼتٍی ٔی وٙٙذ(ٔملٛدیٔ .)113 :1381 ،غبِق ٝایٗ ؿىبفٟب دس
ٔیبٖ ل ْٛثّٛذ سا اص زٙذ دیذٌبٔ ٜی تٛاٖ ٔٛسد تججیٗ لشاس داد.
ساختار طایفِ ای قَم بلَچ
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ثّٛذ ٞب دس لبِت دٞ ٜب عبیف ثضسي  ٚوٛزه ػبصٔب٘ذٞی ؿذ ٜا٘ذ .ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝؿٕبس عبثفٞ ٝبی ثّٛذ سا اص 150
عبیف ٝوٛزه  ٚثضسن روش وشد ٜا٘ذ .عٛایف ثّٛذ اص صٔبٖ ٞدٔ ْٛغ َٛتب اٚاػظ لشٖ  19اص لذست  ٚتٛا٘بیی ٞبی
ثؼیبسی ثشخٛسداس ثٛد ٜا٘ذٌ .شز ٝدس دٚسٞ ٜبی ٔختّف تبسیخی ضىٔٛت ٔشوضی ػقی دس وٙتشَ عٛایف  ٚػشداساٖ
آٟ٘ب سا داؿت؛ أب دس دٚس ٜضقف ضىٔٛت ٔشوضی ،ػشداساٖ ثّٛذ دس ساع عٛایف آغبص ثٌ ٝؼتشؽ ضٛص ٜی ٘فٛر
خٛد ٔی وشد٘ذٚ .خٛد ػبختبس ؿج ٝفٛداِی دس خٛٙة ثّٛزؼتبٖ  ٚػشداسی دس ؿٕبَ ثّٛزؼتبٖ ،دس ٘ٛؿ سٚاثظ
ػیبػی – اختٕبفی  ٚسٚاثظ التلبدی ثب عٛایف دیٍش ٔؼتمش دس ایٗ ٔٙغم ،ٝاص یه ػ ٚ ٛثب دیٍش الٛاْ ٕٞدٛاس اص
ػٛی دیٍش ،تبثیش ٌزاس ثٛد ٜاػت؛ یقٙی سٚضی ٝی خٍٙدٛیی دس عٛایف ؿٕبَ  ٚثخؾ ٔشصی ثّٛزؼتبٖ ایشاٖ ثیـتش
اص عٛایف خٛٙة ثٛد ٜاػت؛ زشا و ٝعٛایف ػبوٗ خٛٙة ث ٝوـبٚسصی  ٚعٛایف ؿٕبَ ث ٝضشوت ٘بؿی اص ؿجب٘ی ٚ
دأذاسی ٚاثؼت ٝثٛد ٜا٘ذ .ػبختبس عبثف ٝای  ٚػشداسی دس ثّٛزؼتبٖ ثب ؽٟٛس دِٚت ٔذسٖ دػتخٛؽ تطٛالت اػبػی
ؿذ .ثب سٚی وبس آٔذٖ ػّؼّ ٝپّٟٛی ایٗ ػبختبس ثیـتش دس ٓٞوٛثیذ ٜؿذ .ثب پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی ایٗ ػبختبس
ػٙتی ػشداسی ث ٝؿذت تضقیف ؿذ ،أب دس لبِت ٞبة خذیذی ٕٞسِٛٛٔ ٖٛی ٞب دٚثبس ٜآغبص ث ٝفقبِیت وشد ٜاػت
(پیـٍبٞی فشد  ٚأیذی.)65 :1388 ،
اختالفات ًاشی اس ادعای قلوزٍ
تب اٚاػظ لشٖ ٞدذٔ ٓٞیالدی  ٕٝٞی ثّٛذ ٞب دس داخُ ٔشصٞبی ایشاٖ ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ .تمؼیٓ ثّٛزؼتبٖ ثیٗ ایشاٖ
ٙٞ ٚذٚػتبٖ تطت ػّغ ٝپبوؼتبٖ دس ػبَ  1290 / ْ1879ق .دس پی ػیبػتٟبی أپشیبِیؼتی ثشیتب٘یب ثٚ ٝخٛد آٔذ
(ضشغبٔی .)101 :1390 ،ػبختبس ػشداسی  ٚعبیف ٝای ػجت ٔی ؿذ تب سٞجشاٖ ایالت ثّٛذ ثب ٕٞىبسی دیٍش عٛایف،
لّٕش ٚدیٍش ایالت  ٚعٛایف سا ٔٛسد ٞد ْٛلشاس دٙٞذ ثب ٘ؼجت ث ٝضىٔٛت ٔشوضی ادفبی اػتمالَ وٙٙذ .دس ٘تید،ٝ
دس د ٚس ٜی پجؾ اص تٕشوض ٌشایی دس ػبختبس ایشاٖ ،دسٌیشی ٞبی ٘بؿی اص ادفبی لّٕش ٚدس ایٗ ثخؾ اص وـٛس ٚخٛد
داؿت ،أب پغ اص تٕشوض ٌشایی دس وـٛس اص یه ػ ٚ ٛوبٞؾ التذاس ػبختبسی ػیبػی – اختٕبفی ػشداسی اص ػٛی
دیٍش ،د سٌیشیٟبی ٘بؿی اص ادفبی لّٕش٘ ٚؼجت ث ٝضىٔٛت ٔشوضی ٕٞ ٚسٙیٗ ٘ؼجت ث ٝدیٍش ایالت  ٚفـبیش وبٞؾ
یبفت (اضٕذی.)111 :1386 ،
شکاف هذّبی
یىی دیٍش اص ؿىبفٟبی فقبَ ػبختبس اختٕبفی ایشاٖ ،ؿىبف ٔزٞجی اػت و ٝدس وٙبس ؿىبف لٔٛی ٘ ٚظادی
خٛدٕ٘بیی ٔی وٙذ .ثش اػبع آٔبس ٔٛخٛد ،ضذٚد ؿؾ دسكذ اص خٕقیت وـٛس ػٙی ٔزٞت ٞؼتٙذ (ضبفؼ ٘یب،
 .)147 :1388اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛزؼتبٖ اص دیذ تشویت لٔٛی ،ؿبُٔ ثّٛذ ٞب  ٚػیؼتب٘ی ٞب اػت .ایٗ دٌ ٚشٜٚ
ٔزٞجی اص ٕٞذیٍش تفىیه ٔی ؿ٘ٛذ .ػیؼتب٘ی ٞب ؿیقٔ ٝزٞت ٞؼتٙذ  ٚدس ایٗ ٚیظٌی ثب ثذ٘ ٝی اكّی وـٛس
ػٙخیت داس٘ذ  ٚثّٛذ ٞب ػٙی ٔزٞت ثٛد ٚ ٜدس ایٗ ٚیظٌ ٜی ثب ثذ٘ ٝی اكّی وـٛس تفبٚت داس٘ذ .ثّٛذ ٞب ثِ ٝطبػ
لٔٛی ثب ثّٛذ ٞبی آٖ ػٛی ٔشص ایشاٖ اؿتشان لٔٛی ٔ ٚزٞجی داس٘ذ .دس ثّٛزؼتبٖ ایشاٖ ،ؿٟشٞبی زبثٟبس ،خبؽ،
ػشاٚاٖ ،ایشا٘ـٟش ٘ ٚیه ؿٟش داسای خٕقیت اوثشیت ػٙی ٞؼتٙذ .ایٗ ؿٟش ثیـتش دس ثخؾ ٞبی خٛٙثی اػتبٖ
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ػیؼتبٖ  ٚثّٛزؼتبٖ ٚالـ ؿذ ٜا٘ذ  ٚاص دیذ تشویت لٔٛی ٔ ٚزٞجی اص سٚاثظ وٕتشی ٘ؼیجت ث ٝؿٟش ٞبی ؿٕبَ اػتبٖ
ثب ثخـٟبی دیٍش ایشاٖ داس٘ذ.
تشویت ٔزٞجی (ؿیق)ٝ

ؿٟشٞبی اػتبٖ

تشویت ٔزٞجی (ػٙی)

لٔٛیت فٕذٜ

زبثٟبس ،خبؽ ،ػشاٚاٖ ،ایشا٘ـٟش ٘ ٚیه ؿٟش

%5

%95

ثّٛذ

صاثُ

%60

%40

فبسع

صاٞذاٖ

%50

%50

ثّٛذ  ٚفبسع

جذٍل  :1تَسیع جوعیت استاى سیتاى ٍ بلَچستاى بزحسب تزکیب قَهی ٍ هذّبی
تفکز بلَچستاى بشرگ
ثٛخٛد آٚسدٖ ضىٔٛت ٔؼتمُ ث٘ ٝبْ ثّٛزؼتبٖ ثضسي (ٔتـىُ اص ػشصٔیٗ ثّٛذ ٞب دس ایشاٖ ،پبوؼتبٖ  ٚافغب٘ؼتبٖ)
و ٝدس آٖ ثیؾ اص ٔ 5یّی ٖٛثّٛذ ایشا٘ی ،پبوؼتب٘ی  ٚافغب٘ی ص٘ذٌی ٔی وٙٙذٛٔ .ضٛفی ثٛد ٜاػت و ٝضذٚد  50ػبَ
پیؾ تب و ٖٛٙثّٛذ ٞبی پبوؼتبٖ سا ٔـغٕٛ٘ َٛد ٜاػت  ٚدس ع َٛایٗ ٔذت ث ٝكٛست ٔذا ْٚدس وـبوؾ خشیب٘بت
ػیبػی ثٛد ٜا٘ذ٘ .مؾ ؿٛسٚی ػبثك و ٝآسصٚی دیشی ٝٙاؽ ٔجٙی ثشسػیذٖ ث ٝآثٟبی ٌشْ سا دس ػش ٔی پشٚسا٘ذ سا ٘جبیذ
اص یبد ثشد؛ صیشا دس لشٖ  18اص عشف پغش وجیش ٔغشش ثٛد ٜاػت .ؿٛسٚی ػبثك ثشای ایٙى ٝثتٛا٘ذ دػت یخ صد ٜخٛد سا
ث ٝآثٟبی ٌشْ خّیح فبسع  ٚدسیبی فٕبٖ ثشػب٘ذ اص ٞیر فقبِیتی فشٌٚزاس ٘ىشد ٚ ٜاؿغبَ افغب٘ؼتبٖ  ٚتـىیُ اضضاة
ٔخت ّف دس پبوؼتبٖ  ٚخٛاة ایدبد ثّٛزؼتبٖ ثضسي اص ثّٛزؼتبٖ افغب٘ؼتبٖ  ٚپبوؼتبٖ ٟ٘ ٚبیتب ایشاٖ دس ٕٞیٗ ساػتب
ثٛد ٜاػت.
دس ایشاٖ ایٗ تفىش (ثّٛزؼتبٖ ثضسي)  ٓٞاص لجُ اص ا٘مالة  ٓٞ ٚدس ثقذ اص ا٘مالة ٚخٛد داؿت ٚ ٝتـٙدبتی سا ٌشٜٚ
ٞبی ضبٔی ایٗ عشص تفىش ایدبد ٕ٘ٛد ٜا٘ذ؛ أب آ٘سٔ ٝؼّٓ اػت زٙیٗ تفىشی تب و ٖٛٙخٛاػتٍبٔ ٜشدٔی ٘ذاؿت ٝاػت
تب ث ٝفٛٙاٖ ایذّٔ ٜی ٔغشش ٌشدد .ثّى ٝتطت تبثیش اِمبئبت  ٚضشوت ٞب  ٚػیبػتٟبی خبسخی ثشخی وـٛسٞبی فشثی
ٔٙغم ٚ ٝثشخی اص فٛأُ داخّی ثٛد ،ٜتب یه ضشوت ٔٙجقث اص ثغٗ ٔشدْ .ثّٛذ ٛٙٞص ٔطلٛس دس ثٙذ عبیف ٚ ٝلجیّٝ
اػتِ .یىٗ ٕٞدٛاسی ثب پبوؼتبٖ خٛد ث ٝخٛد أىبٖ تٕبع ٌشٞ ٜ ٚبی د ٚعشف ٔشص  ٚتبثیش پزیشی اص یىذیٍش سا
فشأ ٓٞی وٙذ .یىی اص ایذٞ ٜبیی و ٝاص ثّٛزؼتبٖ پبوؼتبٖ ث ٝثّٛزؼتبٖ ایشاٖ ػشایت وشد ،ٜایذ ٜخٛدٔختبسی ٔی
ثبؿذ و ٝ٘ ٝتٟٙب ثٚ ٝػیّ ٝلّٓ  ٚثیبٖ سٚؿٙفىشاٖ  ٚخٛا٘یٗ ثّٛزؼتبٖ پبوؼتبٖ ٔغشش  ٚتجّیغ ٔی ؿٛد ،ثّىٝ
خٛدٔختبسی ثّٛزؼتبٖ پبوؼتبٖ خٛد ثٟتشیٗ فبُٔ تطشیىی اػت و ٝث ٝفٛٙاٖ یه اٍِ٘ ٛبساضیبٖ ثّٛذ سا ث ٝػٛی
خٛد دفٛت ٔی وٙذ(ٟٔشِی ،خقفشی.)12 :1389 ،
عَاهل بزٍى هلی هَثز بز ٍاگزایی قَم بلَچ
دٍلت ّای هٌطقِ ایٔ :ذاخٌّ ٝشی دس ثّٛزؼتبٖ اػبػب اص سٚیذاد ٞبی پبوؼتبٖ  ٚافغب٘ؼتبٖ ٘ ٚیض ٔبٞیت سٚاثظ ٔیبٖ
ایشاٖ  ٚوـٛسٞبی فشثی ٔٙغم ٝخّیح فبسع  ٚپیشأ ٖٛآٖ ػشزـٕٔ ٝی ٌیشد ٕٝ٘ٛ٘ .ای اص تبثیش دسٌیشیٟبی ٔٙغم ٝای
دس عشش ٔؼبِ ٝلٔٛیت سا دس ثّٛزؼتبٖ ایشاٖ ٔی تٛاٖ دس سٚاثظ ایشاٖ  ٚفشاق پغ اص سٚی وبس آٔذٖ ضضة ثقث دس
ػبَ  1968خؼتد ٛوشد.

واگرایی قوم بلوچ و106 ...

بلَچ ّای پاکستاى :پبوؼتبٖ سا اػبػب پٙدبثی ٞب اداسٔ ٜی وٙٙذ  ٚث ٝثّٛذ ٞب سٚی خٛؽ ٘ـبٖ دادٕ٘ ٜی ؿٛد .ایٗ
أش صٔی ٝٙػبص وبٞؾ سٚضی ٓٞ ٝثؼتٍی ّٔی ؿذ ٜث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثّٛذ ٞب ث ٝكٛست ؿٟش٘ٚذ دسخ ٝدٍ٘ ْٚشیؼتٔ ٝی
ؿ٘ٛذ .ثی ػٛادی ،فمش ٘ ٚبتٛا٘ی ضىٔٛت پبوؼتبٖ دس سػیذٌی ثٙٔ ٝبعك ثّٛذ ٘ـیٗ ثبفث ؿذ ٜاػت ایٗ ایبِت
فمت ٔب٘ذ ٜتشیٗ ایبِت پبوؼتبٖ ثبؿذ و ٝخـٓ  ٚس٘دؾ ثّٛذ ٞب سا ث ٝد٘جبَ داؿت ٝاػت .سٚص٘بٔ ٝضت دس ٘ٛاضی وٝ
ّٔی ٌشایبٖ ثّٛذ ػى٘ٛت داس٘ذ٘ ،فٛر صیبدی داسد .ثؼیبسی اص ػشدٔذاسا ٖ ّٔی ٌشای ثّٛذ اص عشیك ایٗ سٚص٘بٔٝ
خٛاػتبس تٛخ ٝثیـتش ث ٝصثبٖ  ٚادثیبت ثّٛزی دس ایشاٖ ٔی ؿ٘ٛذ(فضیضی ،آرس وٕٙذ.)107 :1390 ،
بٌیاد گزایی :ثٙیبد ٌشایی اػالٔی ٘ٛفی ؿی ٜٛتفىش  ٚایذئِٛٛطی ػیبػی اػت و ٝثشداؿتی ضذاوثش ٌشا اص دیٗ داسد ٚ
آٖ سا لبدس ث ٝضُ ٔ ٕٝٞقضالت ٌ ٚشفتبسی ٞبی ثـش ٔی دا٘ذ .ایٗ خشیبٖ فىشی ٘ؼجت ث ٝتٛا٘بیی خشد ٚدا٘ؾ آدٔی
تشدیذ داسد  ٚثش ایٗ ثبٚس اػت و ٝآٟ٘ب لبدس ٘یؼتٙذ ص٘ذٌی ػقبدت آٔیض ثـش سا وبٔال تبٔیٗ وٙٙذ .اص ایٗ س ٚثشای ٘یُ
ث ٝػقبدت  ٚخیش ثبیذ تٗ ث ٝضبوٕیت خذا٘ٚذ ػپشد  ٚا ٚسا دس ػش٘ٛؿت خٛد دخیُ ثذا٘ذ .ثٙیبد ٌشاٞب ثبٚس داس٘ذ وٝ
اػالٔی و ٓٞ ٝاو ٖٛٙدس خٛأـ اػالٔی سایح اػت ،اػالْ ضمیمی ٘یؼت  ٚثب اػالْ ساػتیٗ صٔبٖ پیبٔجش فشػٍٟٙب
فبكّ ٝداسد .ثٙیبد ٌشایی اػالٔی ،فُٕ ٌش  ٚپجىبس خ ٛاػت .اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛزؼتبٖ ٔتٙبػت ثب صٔیٞ ٝٙبی صیذ
آػبٖ تش دس خشیبٖ تقبِیٓ ثٙیبد ٌشایی ٔزٞجی لشاس ٔی ٌیشد:
.1

ٚخٛد اوثشیت ا ُٞػٙت دس ثّٛزؼتبٖ

 .2آصادی فُٕ ٞٚبثی ٖٛدس پبوؼتبٖ  ٚوـیذ ٜؿذٖ ٘ٛاضی ثّٛذ ٘ـیٗ ایشاٖ ث ٝخبسج اص وـٛس صٔی ٝٙفقبِیت ٚ
تجّیغبت ٞٚبثی ٖٛسا تؼٟیُ ٔی وٙذ.
 .3فمش التلبدی ،فشٍٙٞی  ٚاختٕبفی ٘ ٚبٔ ٍٖٕٛٞزٞجی ٔشوض  ٚپیشأ ٖٛدس ایشاٖ .تبثیش تجّیغبت ٞٚبثیٔ ٖٛجٙی
ثش ایٗ و ٝخٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ثه ٘ؾبْ ؿیقی اػت ٘ ٝیه ٘ؾبْ اػالٔی ،ػجت ؿذ ٜاػت اؿشاس ٔطّی
ث ٝساضتی دس لبِت ٔزٞت فّی٘ ٝیشٞٚبی دِٚتی فُٕ وٙٙذ(فضیضی ،آرس وٕٙذ.)1390:109 ،
جٌبش دیَیٌذیٔ :ىتت دیٛثٙذی اػبع ثؼیبسی اص افىبس  ٚپٙذاسٞبی ثٙیبد ٌشایب٘ ٝسا تـىیُ ٔی دٞذ .خـ٘ٛت دس
اخشای ؿشیقت ،تقلت  ٚخضٔی ٍ٘شی ،تلٛف  ٚد٘یب ٌشیضی  ٚػشا٘دبْ ضذیت ثب ؿیقیبٖ اص ٚیظٌی ٞبی ٟٔٓ
افىبس دی ٛثٙذی اػت .عبِجبٖ دس ٔمبْ ػغطی تشیٗ  ٚثٙیبدٌشاتشیٗ ثشداؿت اص اػالْ ،دا٘ؾ آٔٛخت ٝزٙیٗ ٔذاسع
دیٙی ٔتبثش اص افىبس دیٛثٙذی ثٛد ٜا٘ذ.
عَاهل تعذیل کٌٌذُ شکاف قَهی – هذّبی در سیستاى ٍ بلَچستاى
باسارچِ ّای هزسی :ثشای سفـ ٔطشٔٚیت اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛزؼتبٖ  ٚایدبد اؿتغبَ ثشای ٔشص٘ـیٙبٖ ثب ٔطٛسیت
لشاسدادٖ ٔٙبثـ ثبصسٌب٘ی  ٚتدبسی اػتبٖ دس ٔلٛث ٝی تٛػق ٝی ٔطٛس ؿشق ث ٝخٙجٞ ٝبی ثبصسٌب٘ی  ٚتدبسی إٞیت
داد ٚ ٜثب ایدبد ثبصاسزٞ ٝبی ٔشصی  ٚتبػیغ ٔٙغمٔ ٝیظ ٜتدبسی كٙقتی زبثٟبسٌ ،بٟٔبی ثشای تٛػق ٝاػتبٖ ثشداؿتٝ
ؿذ ٜاػت .ثشٕٞیٗ اػبع ثبصاسزٞ ٝبی ٔشصی پیـیٗٔ ،یشخب ٚ ٜٚوٞٛه دس ػبَ  1371تبػیغ ؿذ٘ذ .ثبصاسزٞ ٝبی
ٔشصی دیٍشی ٘یض دس اػتبٖ ٚخٛد داس٘ذ و ٓٞ ٝاص دیذ التلبد ٔطّی ٔ ٓٞ ٚشص ٘ـیٙبٖ إٞیت داسد ؤ ٝی تٛاٖ ثٝ
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ثبصزٞ ٝبی ٔشصی ٔیّه دس ٔشص ایشاٖ  ٚافغب٘ؼتبٖ ،ثبصاسزٔ ٝشصی ٔیشخب ٜٚدس  15ویّٔٛتشی ٔیشخبٔ ٓٞ ٚ ٜٚشص ثب
ؿٟش تفتبٖ دس پبوؼتبٖ ،ثبصاسزٔ ٝشصی كیبدی پؼبثٙذس دس ؿٟشػتبٖ ػشثبص اؿبس ٜوشد .اٞذاف اكّی اص ایدبد ایٗ
ثبصاسزٞ ٝب ،سػٕی وشدٖ داد  ٚػتذ ٔیبٖ ایشاٖ ثب وـٛسٞبی پبوؼتبٖ  ٚافغب٘ؼتبٖ ،ایدبد اؿتغبَ ثشای ٔشدْ ثٔٛی  ٚثبال
ثشدٖ دسآٔذ آ٘بٖ اص عشیك تجبدَ وبال ،وبٞؾ لبزبق ،ضفؼ ثجبت  ٚأٙیت ٔشصی ٔٙغمٕٞ ،ٝىبسی ثب ٘یشٚی ا٘تؾبٔی ٚ
ثٟجٛد ٔؼبئُ اختٕبفی فشٙٞىی ٔشدْ ایٗ ٔٙغم ٝثٛد ٜاػت (ضشغبٔی.)103 :1390 ،
تَریسن :ثخؾ ٞبی خٛٙثی اػتبٖ ثب یىی اص ثضسٌتشیٗ ٔٙبثـ آثی وـٛس (دسیبی فٕبٖ) ٕٞدٛاس اػت .ایٗ ٕٞدٛاسی
ٔٛلقیت ٚیظ ٜای ثشا ثشای ثٟش ٜثشداسی ٞبی خٟبٍ٘شدی  ٚتفشخٍبٞی  ٚا٘ٛاؿ ٚسصؿٟبی آثی اص ػٛاضُ دسیبی فٕبٖ،
ثٚ ٝیظ ٜدس ایبْ صٔؼتبٖ فشا ٓٞآٚسد ٜاػت .اص دیٍش خبرثٞ ٝبی اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛزؼتبٖ پذیذ ٜی ٌُ افـبٖ،
آتـفـبٖ تفتبٖ  ٚثضٔبٖ ،تٕؼبش پٛص ٜوٛتب ،ٜو ٜٛخٛاخ ٚ ٝغیش ٜاػت.
صیذ ٍ صیادی :ػیتبٖ  ٚثّٛزؼتبٖ ثب داسا ثٛدٖ  270ویّٔٛتش ٔشص آثی ثب دسیبی فٕبٖ اص ؽشفیت ٞبی كیبدی
فؾیٕی ز ٝدس ع َٛػٛاضُ  ٚز ٝدس كیبدی فشاػبضُ ثشخٛسداس اػتٙٔ .بثـ دسیبیی ث ٝفٛٙاٖ اسصاٖ تشیٗ ٔٙبثـ
خٟبٖ و ٝعجیقت آ٘شا پشٚسؽ داد ٜاػت ،تٟٙب ٚاثؼت ٝث ٝدسثب اػت.
ًتیجِ گیزی ٍ دستاٍرد علوی پضٍّشی
وـٛس ایشاٖ دس ع َٛتبسیخ دیشپبی خٛد  ٚثب تٛخ ٝثٛٔ ٝلقیت خغشافیبیی اؽ ،ػشای ثؼیبسی ٌشٞ ٜ ٚبی صیب٘ی،
لٔٛی ٔ ٚزٞجی ثٛد ٜاػت .یىی اص ایٗ ٌشٞ ٜٚب ،ل ْٛثّٛذ دس اػتبٖ ػیؼتبٖ  ٚثّٛزؼتبٖ ٔی ثبؿذ و ٝاػجبة  ٚفُّ
 ٚثی ؿٕبسی دس ضٛص ٜداخّی  ٚثیش٘ٚی دس ایدبد  ٚتـذیذ ٔؼبئُ لٔٛی ٚ ٚاٌشایی آٟ٘ب ٔٛثش ثٛد ٜاػت و ٝایٗ ٔؼبِٝ
أٙیت ٔٙغم ٝسا دػتخٛؽ تٟذیذاتی خذی ٕ٘ٛد ٜاػت .اتفبلبت زٙذ ػبَ اخیش دس ٔٙغم ٝاص دسٌیشیٟبی لٔٛی ٔزٞجی
دس ٔٙغم ٚ ٝؽٟٛس دافؾ ٌشفت ٝتب افالْ اػتمالَ وشدٞبی فشاق ث ٝكٛست یىدب٘ج٘ ٝـبٖ اص ایٗ داسد ؤ ٝؼبِ ٝلٔٛیت
 ٚؿىبف لٔٛی – ٔزٞجی دس ٔٙغم ٝس ٚث ٝافضایؾ ٌزاؿت ٚ ٝاوثش وـٛسٞبی ٔٙغم ٝاص ایشاٖ  ٚفشاق ٌشفت ٝتب ػٛسیٚ ٝ
تشوی ٝسا ٔـغ َٛخٛد ػبخت ٚ ٝأٙیت ّٔی آٟ٘ب سا تطت تبثیش لشاس داد ٜاػتٔ .ؼبِ ٝلٔٛیت دس ایشاٖ ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛوٝ
ٔٛسد تٛخ ٝثش٘بٔ ٝسیضاٖ ٔ ٚذیشاٖ وـٛس اػتٛٔ ،سد فالل ٚ ٝتٛخ ٝدؿٕٙبٖ داخّی  ٚخبسخی ٘یض ثٛدٞ ٚ ٜؼت؛
ثٙبثشایٗ دسن اضؼبػبت لٔٛیٛٞ ،یت ثخـی  ٚتـخیق ثخـی الٛاْ  ٚاضتشاْ ث ٝضمٛق الّیت ٞب دس لب٘ ٖٛاػبػی
وـٛس ،تغییش ٍ٘شؽ ثخؾ ٔشوضی ٘ؼجت ث ٝپیشأ ،ٖٛفشكت ػبصی  ٚتقجی ٝی ػبص  ٚوبسٞبی ٔـبسوت ّٔی ثشای
آٟ٘ب ،اختٙبة اص ٚضذت ٔىب٘یىی الٛاْ  ٚتٕشوض ثش ٚضذت اػتشاتظیه ،پشٞیض اص ساٞجشد أٙیتی ٘ؼجت ث ٝالٛاْ  ٚلشاس
دادٖ اػتشاتظی ٔزاوشٌ ٚ ٜفت  ٌٛ ٚثب الٛاْ ث ٝخبی آٖ ثب ٞذف تبٔیٗ أٙیت ّٔی وـٛس ،آصادػبصی ٘یشٚی ثبِمٜٛ
٘بضیٌ ٝشایی اص عشیك تٛصیـ لذست ػیبػی اداسی ّٔی دس تٕبْ ٔٙبعك خغشافیبی وـٛس دس زٟبسزٛة اٍِٛیی ٔتقبدَ
ٔ ٚتٛاصٖ  ٚثبالخش ٜثشلشاسی فذاِت خغشافیبیی تب ا٘ذاص ٜثؼیبسی ث ٝایدبد تفبّٔ ٓٞی ،وٕه وٙذ .الصْ اػت دس
ٔؼبئّی و ٝایدبد ٍٕٞشایی ٔی وٙٙذ ،ػشٔبیٌ ٝزاسی ٕ٘ٛد .فٛأُ ٍٕٞشایی ،فٛأُ ٚضذت افشیٗ  ٓٞ ٚدَ وٙٙذٔ ٜی
ثبؿذ و ٝؿبُٔ دیٗ اػالْ  ٚافتمبدات ٔـتشن اػالٔی اص خّٕ ٝایٕبٖ ث ٝخذا٘ٚذ یٍب٘ ،ٝپیبٔجش اػالْ (ف)ٕ٘ ،بص ،سٚصٜ
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 ٚغیشٔ ... ٜی ثبؿذ .تبسیخ  ٚفشّٔ ًٙٞیٚ ،اثؼتٍی ػشصٔیٙی  ٚوـٛسی ،ایدبد لذست ٔشوضی لٛی  ٚایدبد آسٔبٖ
ٔـتشن اص اػجبة ایدبد ٕٞجؼتٍی اػت .دس ضٕٗ ثب ا٘دبْ الذأبت الصْ دس خٟت خٙثی ٕ٘ٛدٖ فٛأُ ٚاٌشایی ٔی
تٛاٖ ٍٕٞشایی ثیٗ ثّٛذ  ٚایشاٖ ٔشوضی ٞشز ٝثیـتش  ٚثٟتش ٔطمك ٌشدد.
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ثّٛذ"دا٘ـٍب ٜاكفٟبٖ.
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